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(For each question, circle the right answers) 

 

Questions:   (Answers at end of   ראׁשון יום ) 

 

ית א בְֵּראׁשִׁ ַמיִׁם ֵאת ק׳ בָּרָּ הָָּאֶרץ וְֵּאת ַהשָּ  א. 
                                            In the beginning of G-d’s creating the heavens and the Earth… 

 

This is the first Pasuk in the Torah. Now, Rashi questions why this Pasuk is first. He 

quotes Rabbi Yitzchak, as saying: it would be more fitting to start with: 
 

 A.) Moshe received the Torah from Mt. Sinai… 

 B.) These are the names of the children of Israel, who descended to Egypt… 

 C.) This month shall be for you the first of the months… 

 D.) These are the words which Moshe spoke to all Israel… 

 

ה וְּהָָּאֶרץ.  ב יְּתָּ נֵי ַעל וְּחֶׁשך וָּבֹהּו תֹהּו הָּ הֹום ּפְּ ַרֶחֶפת ק׳ וְּרּוחַ  תְּ נֵי ַעל מְּ ּפְּ  

יִׁם  .    ַהמָּ
 

And the land was confused and void, and darkness was on the surface of the  

          deep (waters) and the spirit of G-d hovered over the face of the waters. 

 

2.) How does Rashi interpret תהו ?   

A. Empty   B. Astonishing C. Life-less  D. Non-existent 
 

3.) What is בהו ?  

A. Incredible   B. Darkness  C. Emptiness  D. Deep 
 

4.) On the surface of the deep - נֵי ַעל הֹום ּפְּ תְּ .  What does this mean? 

A. The surface of the ground underneath the water 

B. The top of the waves over the water 

C. The surface of the waters that cover the Earth 

D. The bottom of the water, resting on the ground 

 

5.) And the spirit of Hashem was hovering -  ַַרֶחֶפת  ק׳ וְּרּוח מְּ . What was hovering? 

A. Still air  B. Wind  C. Word of G-d D. Throne of Glory 
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י ק׳ ַויֹאֶמר י אֹור יְּהִׁ אֹור ַויְּהִׁ   ג.  
      

א י הָּאֹור ֶאת ק׳ ַויַרְּ ֵדל טֹוב כִׁ ַהחֶׁשְך ּוֵבין הָּאֹור ֵבין ק׳ ַויַבְּ  ד.  
   
 

   And G-d said, “Light be,” and there was light. And G-d saw the light that it    

   was good, and G-d made a separation between the light and the darkness. 

 
  

 6.) What is Rashi’s explanation why G-d made a separation between light and darkness? 
  

A.  Otherwise, light and darkness would be together and cause confusion 

B.  So, light could provide its unique benefit and, likewise, darkness 

C.  To make a boundary between good and evil 

D.  So people will know to work and rest at the right times 

 
  

א רָּ א וְַּלחֶׁשְך יֹום לָּאֹור ק׳ ַויִׁקְּ רָּ יְּלָּה קָּ י לָּ י ֶעֶרב ַויְּהִׁ ד יֹום בֶֹקר ַויְּהִׁ ֶאחָּ  ה.  
 

And G-d called the light day and the dark he called night, and it was evening      

 and it was morning, one day. 
 

7.) According to the way the Parshah orders the days, is there a discrepancy 

here? If so, which? 
 

A.  All the days should be written like how many, for example, “two days.” 

B.  “One day” should be written as, “The first day.” 

C.  If the order of the pasuk is “…called the light day and the dark he called night,” then  

      the next phrase should have this order: “it was morning and it was evening.” 
 

D. There is no discrepancy. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

יִׁם ק׳ַויֹאֶמר        מָּ יל ֵבין ַמיִׁם לָּ דִׁ י ַמבְּ יִׁם וִׁיהִׁ יַע בְּתֹוְך ַהמָּ קִׁ י רָּ יְּהִׁ  ו.  
 

8.) What should happen to the expanse  ( ַיע קִׁ  ? (רָּ
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A. Made bigger. 

B. Made smaller. 

C. Be strengthened. 

D. Be weakened.  

 

יעַ  ק׳ַויַַעׂש     קִׁ ַתַחת לָּרָּ ֵדל ֵבין ַהַמיִׁם ֲאֶׁשר מִׁ יַע ַויַבְּ קִׁ רָּ ֶאת הָּ  ז.  

י ֵכן יַע ַויְּהִׁ קִׁ    ּוֵבין ַהַמיִׁם ֲאֶׁשר ֵמַעל לָּרָּ

א. ח רָּ יעַ  ק׳ ַויִׁקְּ קִׁ יִׁם לָּרָּ מָּ י ׁשָּ י ֶעֶרב ַויְּהִׁ ֵׁשנִׁי יֹום בֶֹקר ַויְּהִׁ  

9.) There seems to be something missing here. What is it? 
 

A. The expanse refers to the clouds. 

B. Below the waters of the expanse is gehinnom. 

C. The expanse should divide the two waters. 

D. Hashem saw that it was good. 

10.) According to Rashi, what combinations of words did Hashem make ַמיִׁם  ׁשָּ
       from? 

A. ומים האש, מים המש, מים השא    

B. ומים אש, מים שם, מים שא    

C. ואש מים ,שם מים, שא מים  

D. אש, שם, שא  

 

וּו ק׳ ַויֹאֶמר. ט ַתַחת ַהַמיִׁם יִׁקָּ ַמיִׁם מִׁ קֹום ֶאל ַהשָּ ד מָּ ֶאה ֶאחָּ ה וְֵּתרָּ ַהיַבָּׁשָּ  

י   ֵכן ַויְּהִׁ    

א. י רָּ ה ק׳ ַויִׁקְּ ֵוה ֶאֶרץ ַליַבָּׁשָּ קְּ א ַהַמיִׁם ּולְּמִׁ רָּ יםיַ  קָּ א מִׁ י ק׳ ַויַרְּ טֹוב כִׁ  

ֵׁשא ק׳ ַויֹאֶמר. יא יעַ  ֵעֶׂשב ֶדֶׁשא הָָּאֶרץ ַתדְּ י ֵעץ זֶַרע ַמזְּרִׁ רִׁ י עֶֹׂשה ּפְּ רִׁ ינֹו ּפְּ מִׁ  לְּ

עֹו ֲאֶׁשר י הָָּאֶרץ ַעל בֹו  זַרְּ ֵכן ַויְּהִׁ  
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יעַ  ֵעֶׂשב ֶדֶׁשא הָָּאֶרץ ַותֹוֵצא. יב ינֵהּו זֶַרע ַמזְּרִׁ מִׁ י עֶֹׂשה וְֵּעץ לְּ רִׁ עֹו ֲאֶׁשר ּפְּ  בֹו זַרְּ

ינֵהּו מִׁ א  לְּ י ק׳ַויַרְּ טֹוב כִׁ   

י. יג י ֶעֶרב ַויְּהִׁ י יֹום בֶֹקר ַויְּהִׁ יׁשִׁ לִׁ ׁשְּ  

י ק׳ ַויֹאֶמר. יד    אֹרֹת יְּהִׁ יעַ  מְּ קִׁ ַמיִׁם בִׁרְּ יל ַהשָּ דִׁ ַהבְּ יְּלָּה ּוֵבין ַהיֹום ֵבין לְּ יּו ַהלָּ  וְּהָּ

ים לְּאֹתֹת ים ּולְּמֹוֲעדִׁ יָּמִׁ נִׁים ּולְּ וְּׁשָּ  

יּו. טו אֹורֹת וְּהָּ יעַ  לִׁמְּ קִׁ ַמיִׁם בִׁרְּ יר ַהשָּ אִׁ י הָָּאֶרץ ַעל לְּהָּ ֵכן ַויְּהִׁ  

נֵי ֶאת ק׳ ַויַַעׂש. טז אֹרֹת ׁשְּ אֹור ֶאת ַהגְּדֹלִׁים ַהמְּ ֶׁשֶלת ַהגָּדֹל ַהמָּ ֶממְּ  וְֶּאת ַהיֹום לְּ

אֹור טֹן ַהמָּ ֶׁשֶלת ַהקָּ ֶממְּ ים וְֵּאת ַהַליְּלָּה לְּ בִׁ ַהכֹוכָּ  

ֹ  ַויִֵׁתן. יז םא יִׁם ק׳ תָּ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ יר בִׁרְּ אִׁ   הָָּאֶרץ ַעל לְּהָּ

ׁשֹל. יח יל ּוַבַליְּלָּה ַביֹום וְּלִׁמְּ דִׁ א ַהחֶׁשְך ּוֵבין הָּאֹור ֵבין ּוֲלַהבְּ י ק׳ ַויַרְּ טֹוב כִׁ  

י. יט י ֶעֶרב ַויְּהִׁ י יֹום בֶֹקר ַויְּהִׁ יעִׁ בִׁ רְּ  

צּו ק׳ ַויֹאֶמר. כ רְּ נֵי ַעל הָָּאֶרץ ַעל יְּעֹוֵפף וְּעֹוף ַחיָּה נֶֶפׁש ֶׁשֶרץ ַהַמיִׁם יִׁׁשְּ יעַ  ּפְּ קִׁ  רְּ

יִׁם מָּ  ַהשָּ

א. כא   רָּ רֶֹמֶׂשת|  ַהַחיָּה נֶֶפׁש כָּל וְֵּאת ַהגְּדֹלִׁים ַהַתנִׁינִׁם ֶאת ק׳ ַויִׁבְּ צּו ֲאֶׁשר הָּ רְּ  ׁשָּ

ינֵֶהם ַהַמיִׁם נָּף עֹוף כָּל וְֵּאת לְּמִׁ ינֵהּו כָּ א לְּמִׁ י ק׳ ַויַרְּ טֹוב כִׁ  

ֶרְך. כב ם ַויְּבָּ רּו ֵלאמֹר ק׳ אֹתָּ בּו ּפְּ לְּאּו ּורְּ ים ַהַמיִׁם ֶאת ּומִׁ בָָּאֶרץ יִֶׁרב וְּהָּעֹוף ַביַמִׁ  

י. כג י ֶעֶרב ַויְּהִׁ י יֹום בֶֹקר ַויְּהִׁ יׁשִׁ ֲחמִׁ  

ינָּּה ַחיָּה נֶֶפׁש הָָּאֶרץ תֹוֵצא ק׳ ַויֹאֶמר. כד מִׁ ה לְּ ֵהמָּ ינָּּה ֶאֶרץ וְַּחיְּתֹו וֶָּרֶמׂש בְּ  לְּמִׁ

י ֵכן ַויְּהִׁ  

ינָּּה הָָּאֶרץ ַחיַת ֶאת ק׳ ַויַַעׂש. כה   ה וְֶּאת לְּמִׁ ֵהמָּ ינָּּה ַהבְּ מִׁ  ֶרֶמׂש כָּל וְֵּאת לְּ

ה מָּ ֲאדָּ ינֵהּו הָּ א לְּמִׁ י ק׳ ַויַרְּ טֹוב כִׁ  
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ם נֲַעֶׂשה ק׳ ַויֹאֶמר. כו   ֵמנּו ָאדָּ ַצלְּ מּוֵתנּו בְּ דּו כִׁדְּ גַת וְּיִׁרְּ דְּ ַמיִׁם ּובְּעֹוף ַהיָּם בִׁ  ַהשָּ

ה ֵהמָּ כָּ  ּוַבבְּ כָּל הָָּאֶרץ לּובְּ ֶרֶמׂש ּובְּ הָָּאֶרץ ַעל הָּרֵֹמׂש הָּ  

א. כז רָּ ם ֶאת ק׳ ַויִׁבְּ ַצלְּמֹו הָָּאדָּ ֶצֶלם בְּ א ק׳ בְּ ה זָּכָּר אֹתֹו בָּרָּ א ּונְֵּקבָּ ם בָּרָּ אֹתָּ  

ֶרְך. כח   ם ַויְּבָּ רּו ק׳ לֶָּהם ַויֹאֶמר ק׳ אֹתָּ בּו ּפְּ לְּאּו ּורְּ הָּ  הָָּאֶרץ ֶאת ּומִׁ ׁשֻׁ דּו וְּכִׁבְּ  ּורְּ

גַת דְּ ַמיִׁם ּובְּעֹוף יָּםהַ  בִׁ כָּל ַהשָּ הָָּאֶרץ ַעל הָּרֶֹמֶׂשת ַחיָּה ּובְּ  

נֵה ק׳ ַויֹאֶמר. כט י הִׁ נֵי ַעל ֲאֶׁשר זֶַרע זֵֹרעַ   ֵעֶׂשב כָּל ֶאת לֶָּכם נַָּתתִׁ  הָָּאֶרץ כָּל ּפְּ

ֵעץ כָּל וְֶּאת י בֹו ֲאֶׁשר הָּ רִׁ ֶכם זַָּרע זֵֹרעַ  ֵעץ פְּ יֶה לָּ לָּה יִׁהְּ לְָּאכְּ  

ַמיִׁם עֹוף ּולְּכָּל הָָּאֶרץ תַחיַ  ּולְּכָּל. ל  נֶֶפׁש בֹו ֲאֶׁשר הָָּאֶרץ ַעל רֹוֵמׂש  ּולְּכֹל ַהשָּ

י לְָּאכְּלָּה ֵעֶׂשב יֶֶרק כָּל ֶאת ַחיָּה ֵכן ַויְּהִׁ  

א. לא ה ֲאֶׁשר כָּל ֶאת ק׳ ַויַרְּ נֵה עָּׂשָּ אֹד טֹוב וְּהִׁ י מְּ י ֶעֶרב ַויְּהִׁ י יֹום בֶֹקר ַויְּהִׁ שִׁ ַהשִׁ  

 

 

 

Section  ב: 

ַמיִׁם ַויְּכֻׁלּו. א בָָּאם וְּכָּל וְּהָָּאֶרץ ַהשָּ צְּ  

 

ים ַויְַּכל. ב י ַביֹום ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ ַלאכְּתֹו ַהשְּ ה ֲאֶׁשר מְּ בֹת עָּׂשָּ י ַביֹום ַויִׁׁשְּ יעִׁ בִׁ כָּל ַהשְּ  מִׁ

ַלאכְּתֹו ה ֲאֶׁשר מְּ עָּׂשָּ  

ֶרְך. ג ים ַויְּבָּ י יֹום ֶאת ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ ַבת בֹו כִׁי אֹתֹו ַויְַּקֵדׁש ַהשְּ כָּל ׁשָּ ַלאכְּתֹו מִׁ  ֲאֶׁשר מְּ

א ים בָּרָּ ַלֲעׂשֹות ֱאֹלהִׁ
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Answers to questions 
 

1.) C 
 

Since the Torah is about commandments and other instructions how we should 

live, one might think it should begin with the Mitzvos. What is the first Mitzvah? - 

The one about the months. 
 

However, it begins with G-d’s creating everything, in order to teach us a very 

important lesson: that the world and the whole universe belong to G-d.  

So, if the nations of the world complain to the Jews, “You are thieves! You robbed 

the land of the seven Cannanite nations, who lived there before you.” 
 

The answer is: Since G-d owns the world, he as a right to dictate to whoever any 

part of it should be given to. It was his will that the Jews should have it. So, he 

took it from the Canaanites and gave it to the Jews. 
 

2.) B 

3.)  C     

4.)  C   

5.)  D 

6.)  A  
 

According to Rashi’s plain interpretation, G-d saw that it was good, and 

it was not proper that it (the light) and darkness should mix and be confusing, 

so he limited one for day and one for night. 

 

 

 

7.) B 

The way this Parshah refers to the other days (like, “the second day,” “third day.” 

etc.), it should also write the first day like that as well, “the first day (יום ראשון).” 

Instead, it writes, “one day.” However, what this wants to show us was that Hashem 

was the only one in his world (according to Midrash Raba [3:8], it means the “day 

of the one only”); not even the Malachim were created until the second day. 

 

 

 

 רשי

ולפי פשוטו כך פרשהו ראהו כי טוב ואין נאה לו ולחשך שיהיו 

 משתמשין בערבוביא, וקבע לזה ביום ולזה תחומו בלילה

 

  

     

 

 רשי

יום אחד: לפי סדר ]לשון[ הפרשה היה לו לכתוב יום ראשון, כמו שכתוב בשאר הימים שני, 

ה יחיד בעולמו שלא נבראו המלאכים עד יום שני, שלישי, רביעי. למה כתב אחד, לפי שהיה הקב"

 ( כך מפורש בבראשית רבה )ג ח
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8.) C 
 

The expanse should be strengthened. Although the heavens were created on the first 

day (יום ראשון), they we still like wet, but on the second day they became solid from the 

chastisement of Hashem… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.) D 

Before every reference to the day count, there is a pasuk, “ א  י ק׳ ַויַרְּ טֹוב כִׁ (and Hashem 

saw that it was good)”. For what reason is this not said on the second day? The answer is  

because the work of the water was not finished until the third day. The work started on 

the second day, however, something incomplete is not in its fullness or goodness, and on 

the third day, when he finished the work of the water, he began another work and 

completed it. He said double the term, “that it was good.” One time was for the 

completed work of the second day and once for the completed work of third day. 

 

 

 

   

 

10.) B 

And Hashem called the expanse שמים (heaven):  מים שא  (bear water), ם ַמיִׁם ׁשָּ  (there is 

water), ּוַמיִׁם ֵאׁש  (fire and water). He mixed one with the other and made the heavens 

from them. 

 

 

 

 

 

 

 

 רשי

רקיע: יחזק הרקיע. שאף על פי שנבראו שמים ביום ראשון,  יהי

עדיין לחים היו, וקרשו בשני מגערת הקב"ה באומרו יהי רקיע, וזהו 

שכתוב )איוב כו יא( עמודי שמים ירופפו כל יום ראשון. ובשני 

 :יתמהו מגערתו, כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו

ין מים העליונים לרקיע בתוך המים: באמצע המים, שיש הפרש ב

כמו בין הרקיע למים שעל הארץ, הא למדת שהם תלוים במאמרו של 

 :מלך

 

 
 

 

 רשי

צפרניה את ועשתה( יב כא דברים) כמו, עשייתו והיא עמדו על תקנו: הרקיע את להים-א ויעש  
 

 נאמר לא מה ומפני. באויר תלוים שהן לפי, לרקיע מעל אלא נאמר לא הרקיע על: לרקיע מעל

 ודבר, בשני בה התחיל והרי, שלישי יום עד המים מלאכת נגמרה שלא לפי, שני ביום טוב כי

, וגמרה אחרת מלאכה והתחיל המים לאכתמ שנגמרה ובשלישי, ובטובו במילואו אינו נגמר שלא

היום מלאכת לגמר ואחד השני מלאכת לגמר אחד, פעמים שני טוב כי בו כפל  

  

 רשי

, ומים אש, מים שם, מים שא: שמים לרקיע להים-א ויקרא

שמים מהם ועשה בזה זה שערבן  

 



ׁשני יום  ית   ב    בְֵּראׁשִׁ
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ַמיִׁם תֹולְּדֹות ֵאֶלה. ד ָאם וְּהָָּאֶרץ ַהשָּ בָּרְּ ים יְּהֹוָּה ֲעׂשֹות בְּיֹום בְּהִׁ  ֶאֶרץ ֱאֹלהִׁ

יִׁם מָּ  וְּׁשָּ


